
Laat Bouwdorp 2019 onvergetelijk worden! 

 

 

Inschrijfformulier voor 

vrijwilligers van Bouwdorp Vuren 

2019 
 

Bouwdorp Vuren kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. Wilt u de organisatie een handje te helpen? Vul dan 
onderstaand formulier in en geef het af vóór 8 juni 2019 bij Spar van der Beek in Vuren.  
Deze gegevens benutten wij voor Bouwdorp 2019. Hierna vernietigen wij uw gegevens met uitzondering van uw e-mailadres.  
 

Naam vrijwilliger: _______________________________________ 

Mailadres:   _______________________________________ 

Telefoonnummer:  _______________________________________ 

Maat T-shirt:   _______ 

Geeft u i.v.m de wet AVG toestemming voor het plaatsen van foto's op de  

Website/ Facebook van Bouwdorp Vuren?                  Ja / Nee  
 
Ik wil maandag 26 augustus helpen bij… 

o het opbouwen van het terrein vanaf 18.00 uur. 
  
Ik wil dinsdag 27 augustus helpen bij.. 

o Het begeleiden van een groepje kinderen  van 13.00- 17.00 uur. 
o Het regelen van het verkeer van 12.30-13.00 uur en van 16.45-17.15 uur. 

 
Ik wil woensdag 28 augustus helpen bij.. 

o Het begeleiden van een groepje kinderen van 13.00- 17.00 uur. 
o Het regelen van het verkeer van 12.30-13.00 uur en van 19.30-19.45 uur. 
o Meehelpen bij het avondprogramma van 18.00-20.00 uur 

 
Ik wil donderdag 29 augustus helpen bij….. 

o Het begeleiden van een groepje kinderen  van 13.00- 17.00 uur. 
o Het regelen van het verkeer van 12.30-13.00 uur en van 16.45-17.15 uur. 
o Het helpen opruimen van het bouwdorp na 17.00 

 
Ik wil vrijdag 30 augustus helpen bij….. 

o het schoonmaken/vegen  van het terrein en enkele andere kleine zaken  in de ochtend 
 
Ik ga naar het voorgezet onderwijs of zit op het voortgezet onderwijs en geef me op om te helpen bij… 

o het begeleiden van een groepje kinderen op alle drie de dagen. 
o het begeleiden van een groepje kinderen i.v.m. een maatschappelijke stage op alle drie de dagen.  

(zelf toestemming regelen bij school, 3 dagen = 21 uur) 
 

Tenslotte:  Als u kiest voor het begeleiden van een groepje → Wensen voor indeling: wel 

bij/niet bij groep/kind: (We kunnen uiteraard niet garanderen dat we aan alle wensen tegemoet 

kunnen komen. Maar we gaan het proberen  (Mensen die er alle 3 de dagen zijn krijgen “keuze” voorrang) 

 
 
Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren die een bijdrage willen leveren in de vorm van geld, tijd, materialen of 
middelen. Uk kunt hiervoor contact met ons opnemen middels bouwdorpvuren@gmail.com  
NL19RABO0179511696, ten name van St. Bouwdorp Vuren- o.v.v. bouwdorp Vuren 2019. 

mailto:bouwdorpvuren@gmail.com

